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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo estudar as medidas de crescimento e 

características agronômicas de dois híbridos de melão rendilhado (Laurent e Nero), cultivados 

com cobertura plástica do solo (filme de polietileno de baixa densidade preto) e em solo nu, 

conduzidos sob duas condições de ambiente protegido (estufa arco coberta com filme de 

polietileno normal e estufa arco coberta com filme térmico difusor de luz).Adotou-se o 

delineamento em blocos ao acaso, em esquema fatorial, com 5 repetições por ambiente. Foram 

realizadas avaliações: a) comprimento médio de plantas; b) taxas médias de crescimento 

absoluto; c) peso médio de frutos. Concluiu-se que: A utilização da cobertura com filme plástico 

térmico difusor de luz, bem como de mulching plástico, influenciou positivamente a altura de 

plantas, cujas maiores médias foram obtidas pelas plantas do híbrido Laurent. A produtividade e 

o número de frutos comerciáveis não foram afetados por nenhum dos parâmetros estudados, 

porém, os pesos médios de frutos sofreram marcante influência genética. 

Palavras-chaves: Curcumis. melo var. reticulatus, mulching, estufa 

ABSTRACT 
Cultivate of two Hybrid of Net Melon under Different Coverings of Greenhouse   
This study has been carried out to evaluate the rate growing and agronomic 

characteristics of two hybrid of net melon (Laurent and Nero), cultivated with plastic covering of 

the soil (film of polyethylene of low density black) and in nude soil, led under two conditions of 

protected atmosphere (greenhouse covered with polyethylene film and greenhouse covered with 

thermal light diffuser (FTD)). The experimental design was factorial, with 5 replications. The 

following data were collected: a) the average plant height; b) the averange rate of growth; c) the 

averange fruit weight. The greenhouse covered with film thermal diffuser, and the plastic 

mulching influenced positively the height of plants, whose larger averages were obtained in the 

                                                 
 
 
 



plants of the Laurent hybrid; the yield and the commercial yield were not affected by none of the 

studied parameters; however, the average fruit weight were greatly influenced by genetic.   

Key-Words: Curcumis MELON var. RETICULATUS, MULCHING, GREENHOUSE   

O melão rendilhado, de longa data, é conhecido e cultivado em vários países como Japão, 

França, Estados Unidos, sendo um produto que vem sofrendo aumento expressivo de consumo 

em todo o mundo nos últimos anos. Para obtenção de frutos de superior qualidade, o melão 

rendilhado requer condições especiais de cultivo, tais como casa de vegetação, tutoramento e 

sistema de condução, informações estas, ainda, muito escassas nas condições brasileiras de 

cultivo(MARUYAMA, 1999). 

MATERIAL E METODOS 

  O presente projeto foi desenvolvido na Fazenda de Ensino e Pesquisa da Faculdade de 

Engenharia – UNESP, Campus de Ilha Solteira, com latitude 20º 22’S, longitude 51º 22’ W e 

altitude de 330 m, no município de Ilha Solteira – SP. Estudou-se as medidas de crescimento e 

características agronômicas de dois híbridos de melão rendilhado (Laurent e Nero), cultivados 

com cobertura plástica do solo (filme de polietileno de baixa densidade preto) e em solo nu, 

conduzidos sob duas condições de ambiente protegido (estufa arco coberta com filme de 

polietileno normal e estufa arco coberta com filme térmico difusor de luz), no período de 19/08 a 

06/12/2000.Adotou-se o delineamento em blocos ao acaso, em esquema fatorial, com 5 

repetições por ambiente. Cada parcela contou com um total de 9 plantas, no espaçamento de 

0,40 m entre plantas e 1,00 m entre fileiras, com uma linha por canteiro.Foram realizadas 

avaliações:a) comprimento médio de plantas aos 07 e 35 dias após o transplante;b) taxas 

médias de crescimento absoluto;c) peso médio de frutos: considerando-se todos os frutos 

comerciáveis(frutos com peso igual ou maior à 900g) de cada parcela, em cada tratamento; 

produção comerciável por área (produtividade). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O híbrido Laurent apresentou comprimento médio de plantas, aos 7 e 35 dias após o 

transplante, significativamente maior que híbrido Nero, o que pode ser atribuído às 

características genotípicas deste material, apresentando, também, maior taxa média de 

crescimento absoluto, no referido período (Tabela 1).Plantas cultivadas no ambiente coberto 

com filme térmico difusor de luz (FTD), apresentaram comprimento médio de plantas, aos 35 

dias após o transplante,sensivelmente maiores que as cultivadas em ambiente com cobertura 

de polietileno convencional (Tabela 1). As taxas médias de crescimento absoluto mostraram-se 

superiores no ambiente coberto FTD, possivelmente devido à menor disponibilidade de 



radiação (Figura 1),com alterações no balanço dos comprimentos de onda na faixa do vermelho 

e vermelho-distante, o que pode ter determinado estiolamento de plantas.Com relação à 

cobertura do solo, as plantas apresentaram valores médios significativamente superiores para 

comprimento médio e taxa média de crescimento absoluto, com o emprego de mulching 

plástico, quando comparado ao solo nu (Tabela 1).  

TABELA 1. Valores médios de comprimento de plantas, aos 07 (CP07) e aos 35 (CP35)dias 
após o transplantio, e de taxa média de crescimento absoluto(TCA), dos híbridos 
Nero e Laurent, conduzidos sob diferentes condições de ambiente e cobertura do 
solo. Ilha Solteira (SP), 2000. 

 

Fator CP07 (cm) CP35(cm) TCA(cm/dia) 

Híbridos    
Laurent 9,02 a 159 a 5,36 a 
Nero 8,07 b 140 b 4,71 b 
Ambiente    
Filme convencional 8,64 a 145 b 4,88 b 
FTD 8,45 a 154 a 5,19 a 
Cobertura do solo    
Polietileno preto  9,25 a 157 a 5,27 a 
Solo nu 7,84 b 142 b 4,80 b 

            Médias seguidas pelas mesmas letras, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
 

Com relação ao peso médio de frutos (kg), não foram verificadas diferenças 

significativas entre ambientes e entre coberturas do solo, enquanto que para híbridos foram 

detectadas médias significativamente superiores para o Nero (Tabela 2).Valores bastantes 

próximos foram encontrados por Factor et al. (2000a), para os híbridos Pacstar e Don Carlos 

(1,47 e 1,18kg respectivamente). O número de frutos comerciáveis não foi afetado por nenhum 

dos fatores estudados.As variações entre híbridos, para peso de frutos, não foram suficientes 

para determinar diferenças estatísticas de produtividade entre os mesmos. O material de 

cobertura e a utilização de mulching plástico, também, não apresentaram efeito sobre o 

rendimento da cultura, contrariando, neste caso, afirmações de Lamont Junior (1993).As 

produtividades alcançadas se mostraram superiores às relatadas por Coelho et al. (2000) e 

Factor et al. (2000a) . 

 
 



 
TABELA 2. Valores de peso médio de frutos (PMF), número médio de frutos comerciáveis por 

unidade de área (NMF) e produção média por unidade de área (PMF), para os 
híbridos de melão rendilhado Nero e Laurent, conduzidos sob diferentes 
condições de ambiente e de cobertura de solo. Ilha Solteira (SP), 2000. 

 
 

FATOR 
PMF (kg) NMF (frutos/m2) PMF (kg/m2) 

Híbrido    
Laurent 1,19 b 4,1 a 4,9 a 
Nero 1,40 a 3,6 a 5,1 a 
Ambiente     
Filme convencional 1,27 a 4,0 a 5,1 a 
FTD 1,32 a 3,7 a 4,9 a 
Cobertura de solo    
Polietileno preto 1,30 a 3,9 a 5,1 a 
Solo nu 1,30 a 3,8 a 4,9 a 

Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, dentro de cada fator, não diferem entre si 
 pelo teste de Tukey (P>0,05) 
 

Considerando-se as condições em que se desenvolveu esta pesquisa, pode-se 

concluir que: A utilização da cobertura com filme plástico térmico difusor de luz, bem como de 

mulching plástico, influenciou positivamente a altura de plantas, cujas maiores médias foram 

obtidas pelas plantas do híbrido Laurent; A produtividade e o número de frutos comerciáveis 

não foi afetados por nenhum dos parâmetros estudados, porém, o peso médio de frutos sofreu 

marcante influência genética. 
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